publicacions

Calendari del bon consumidor
Col·lectiu Eixarcolant i Associació
Agroecològica de Can Mercaderet
Amb il·lustracions d’Estela de Arenzana.
Preu: 10 euros. 9 euros socis/es de L’Era.
33,5 x 48 cm (vertical)
https://botiga.associaciolera.org
Un calendari fruit de la col·laboració
entre la il·lustradora Estela De Arenzana,
el col·lectiu Eixarcolant i l’Associació
Agroecològica de Can Mercaderet. A
cada mes s’incorporen il·lustracions de
més de 20 espècies silvestres i varietats
agrícoles tradicionals que es poden incorporar a la dieta en aquell moment de
l’any. També s’inclouen dades extretes
d’estudis científics que mostren la realitat
sobre diferents àmbits com el transport,
l’energia, els residus... i aporten idees per
fer-hi front. Els beneficis van destinats
al finançament de les entitats editores.
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2019. Agenda d’agricultura ecològica
APAEMA - Associació de Productors
d’Agricultura Ecològica de Mallorca.
Preu: 10 euros
16 x 23 cm.
apaema.net
Una agenda que és un compendi d’informació sobre producció agrària ecològica
a les Illes i també un recull de recomanacions a tenir en compte per aplicar
a camp organitzades per mesos. Si tens
prou lloc a la motxilla i no et fa res afegir
un bon pes, aquesta és la teva agenda. Si,
en canvi, no tens ganes d’anar carregant
paper amunt i avall, deixa-la al despatx
com a guia de consulta i també d’anotació de feines, per exemple. Les pàgines
dedicades a agenda en si, es presenten
en vista setmanal, amb espai per recordatoris i informació sobre els dies fulla,
arrel, flor i llavor, i també la fase lunar.

en xarxa
SEED. The untold story
https://www.seedthemovie.com/
Els premis que acumula aquest documental són garantia que ens trobem
davant d’una proposta de qualitat. A Seed podem escoltar el testimoni de
persones d’arreu del món que atresoren les varietats locals i que lluiten
per mantenir-les o retornar-les a la terra. Vandana Shiva, que apareix en
el cartell, és de ben segur la més popular de totes elles i el seu discurs
ajuda a situar la importància d’un patrimoni de la humanitat de 12.000
anys d’antiguitat.
El documental també ens trasllada a les zones del planeta on la lluita per
alliberar-se de cultius transgènics és més potent. Escoltem les víctimes
de la contaminació per agroquímics i veiem imatges de com es cultiven
hectàrees i hectàrees de cultius a costa de la salut de treballadors i treballadores, i també del veïnat proper.
Seed és el tercer lliurament d’una trilogia de documentals que tracten de
la connexió invisible entre la nostra alimentació i la natura. Del mateix
director, Taggart Siegel, són els documentals The Real Dirt on Farmer
John (2005), sobre un pagès que aconsegueix salvar la seva finca, i
Queen of the Sun: what are the bees telling us? (2010) sobre el síndrome
de desabellament.

Llunarbori
Elena Sixto.
Preu: 13 euros. 11,70 euros socis/es de L’Era.
30 x 42 cm (apaisat)
https://botiga.associaciolera.org
El llunarbori es basa en la reconstrucció de Robert Graves, en el seu llibre
La deesa blanca, de l’alfabet Ogham o
Beth-Luis-Nion, que és la seqüència dels
noms dels arbres predominants a cada
Lluna i que forma el calendari d’arbres.
Els antics calendaris eren de 13 mesos, corresponent al número de Llunes
que hi ha a l’any, si comptem que cada
cicle és de 28 dies. Es creu també que
pertanyien a cultures ancestrals on
dominava allò femení: l’observació
del món natural, les estacions i els astres, fins que aquests complexes sistemes màgic-religiosos fossin reprimits
i s’estabilitzés l’any en 12 mesos.

Upcycling wood
Reutilización creativa de la madera.
Bruno Sève.
Icaria Editorial.
160 pàgines.
Preu: 25 euros.
ISBN: 978-84-9888-867-6
17 x 24 cm.
Especialment adreçat a aquelles persones
que a més de ser manetes tenen esperit
innovador i creatiu. En els primers capítols
es tracta dels tipus de fusta que podem
trobar en diferents formats, ja sigui en
palets, en mobiliari o altres materials que
ja han estat utilitzats. Depenent de com
s’hagi tractat la fusta, podrem destinar-la a
un o altre ús. També ens indica com fer-ne
una valoració visual i quines patologies
són les més habituals, com recuperar un
palet, com decapar una fusta pintada i com
protegir-la amb olis i pintures naturals.

Pagesos i pageses del Prat
Núria Abelló.
Rubrica Editorial.
150 pàgines.
Preu: 12 euros.
ISBN: 978-84-96986-88-6
15,5 x 23 cm.
Quinze entrevistes per reviure l’ofici de
pagès i la vida al Prat de Llobregat quan
la pressió urbanística ja es començava
a fer notar. Les persones entrevistades
rememoren la seva feina i també la manera de veure la vida en connexió amb
la terra. Recorden el suport entre veïns,
els vincles familiars, els acords comercials, els oficis que s’han perdut com els
carreters o la relació amb els treballadors. També expliquen l’arribada dels
tractors i els canvis en l’ofici. Aquest
llibre també es pot consultar en versió
digital a la pàgina web issuu.com.
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Cultivant la vida
Marc Casabosch.
Ara llibres.
256 pàgines.
Preu: 22,90 euros.
ISBN: 9788416915637
17 x 24 cm.
Si ja tens un manual de referència per fer
l’hort, aquest el complementarà. Com
en d’altres llibres del Marc Casabosch,
aquesta obra respira optimisme i és
un regal per al sentit de la vista per les
imatges tan boniques que inclou. L’autor
ens aporta reflexions sobre l’hàbit de
l’alimentació, de la cura de l’hort i de
la interpretació de l’entorn on es pot
ubicar. També inclou fitxes d’herbes
silvestres, aromàtiques i hortícoles, calendaris de cultius i fins i tot les FAQ,
és a dir, les preguntes que ens fem més
sovint en relació a la pràctica hortolana.

poesia pagesa

documents en línia
Biodiversitat cultivada.
Dossier tècnic núm. 91

Hacia un sistema alimentario
sostenible en el estado español

32 pàgines.

129 pàgines.

ruralcat.gencat.cat

forotransiciones.org

La biodiversitat cultivada és el tema
del núm.91 del col·leccionable del
Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya. El dossier
inclou una llarga i interessant entrevista amb en José Esquinas, expert
que va treballar per la FAO durant
30 anys. També inclou fitxes amb la
descripció i les dades de les diferents
associacions i institucions que treballen per a la biodiversitat agrícola:
associacions, agrupacions de productores, consells comarcals i universitats
entre altres. Una part molt interessant
és la que explica el Pla d’Acció de la
Biodiversitat Cultivada de Catalunya.

Des de la Fundación Entretantos, en
Daniel López García i la Isabel Álvarez
Vispo presenten un document que vol
ser un punt de partida per a l’elaboració de propostes per construir un
sistema alimentari sostenible des de
la sobirania alimentària, l’agroecologia i el dret a l’alimentació. La seva
aposta recau en la restauració d’una
renda agrària digna, el reequilibri de
les relacions entre el camp i la ciutat,
la limitació de l’oligopoli de les grans
distribuïdores i l’anivellament dels fluxos de nutrients i d’energia, junt amb
la restauració de la fertilitat de la terra
i un imprescindible canvi de dieta.

Camins de vi
Des del bell mig d’un turó,
observo una tela de ceps
il·luminats pel sol de migdia...
Vull ser Garnatxa blanca.
Aquest paratge m’encisa,
em pren la malenconia,
avui hi trobo dreceres...
Seré Moscatell d’Alexandria.
Cristina Company
(2n premi als Premis Poemestiu
La Vinyeta 2018)
A: versos.cat

